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ــرای مخاطبــان  ــارۀ نوشــته های دینــی ب ــه قصــد داریــم آنچــه را کــه درب در ایــن مقال
کــودک و نوجــوان، در کتاب هــای تئــوری ادبیــات کــودک آمده اســت، مــرور کنیــم و 

ــه تحلیــل اجتماعــی ایــن نوشــته ها بپردازیــم. ب
ــه در  ــی ک ــدی از تعاریف ــه جمع بن ــه ب ــت ک ــن اس ــق ای ــن تحقی ــا از ای ــدف م ه
ــاب  ــد کت ــا جل ــور ده ه ــن منظ ــرای ای ــیم و ب ــت، برس ــون آمده اس ــای گوناگ کتاب ه
ــتجو  ــوزه جس ــن ح ــر ای ــای معتب ــودک را در کتابخانه ه ــات ک ــارۀ ادبی ــری درب نظ

کرده ایــم.
ــف  ــورد، تعری ــم می خ ــه به چش ــش از هم ــه بی ــه ک ــا آنچ ــن کتاب ه ــان ای در می
ــای  ــی و کتاب ه ــی مذهب ــی، قصه گوی ــات مذهب ــی، ادبی ــفی و دین ــانه های فلس افس

ــود. مذهبــی ب
ــوص  ــی مخص ــاب چاپ ــن کت ــه اولی ــت ک ــدی اس ــا به ح ــه کتاب ه ــت این گون اهمی
کــودکان، یــادگاری بــرای کــودکان اســت کــه بیــن ســال های 1671 و 1672 
ــته و  ــس نوش ــی وی» در انگلی ــز جان ــام «جمی ــیحی به ن ــی مس ــک روحان ــلیۀ ی به وس
منتشــر شده اســت. ایــن کتــاب بیشــتر رنــگ مذهبــی دارد و افــکار و عقایــدی ذهنــی را 

ــد. ــم می کن ــودکان تقدی ــه ک ــرس ب ــری از ت ــیلۀ جلوگی ــن وس ــوان بهتری به عن
ــی  ــی فالح ــتۀ «گیت ــودکان نوش ــات ک ــی و ادبی ــای ابتدای ــد کتاب ه ــاب نق کت
رســتگار» کــه از قدیمی تریــن کتاب هــای تئــوری ادبیــات کــودکان اســت، بخش هایــی 
را بــه نقــد کتاب هــای ابتدایــی مــدارس اختصــاص داده و دربــارۀ تعلیمــات دینــی ایــن 
ــد و  ــه وضــع اجتماعــی امــروز و تمــدن جدی ــا توجــه ب کتاب هــا معتقــد اســت کــه ب
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مبلغــان دینــی، الزم اســت کــه بــه تعلیمــات دینــی در مــدارس دقــت شــود. او می گوید 
ــم.  ــم درآوری ــم می توانی ــه بخواهی ــی ک ــر رنگ ــه ه ــودکان را ب ــفید روح ک ــۀ س صفح
منتهــی نه چنــدان باشــد کــه کــودکان مردمــی خرافــی و ظاهربیــن و بی فکــر و اراده 
بارآینــد و نَــه آن کــه دیــن را چیــزی مســخره بداننــد و به هیچ وجــه پای بنــد نباشــند. 
ــع او  ــت. در واق ــعادت آن هاس ــر و س ــردم و خی ــالق م ــۀ اخ ــرای تصفی ــن ب ــون دی چ
چنیــن معتقــد اســت کــه آن همــه قواعــد و اصــول آن، چیــزی جــز نشــان دادن راه هــای 
مختلــف آســایش نیســت، حتــی در ایــن میــان پیغمبــران صرفــاً کســانی هســتند کــه 
ــه  ــن ب ــش دی ــف و نمای ــن راه تعری ــد، و بهتری ــالغ کرده ان ــر اب ــه بش ــن را ب ــن قوانی ای
کــودکان، از راه زیبایی هــای طبیعــت و محیــط خصوصــی زندگــی آن هاســت. همچنیــن 
اظهــار کوچکــی و بندگــی پــدر و مــادر و معلــم در مقابــل خــدا، وســیلۀ خوبــی بــرای 
ــه  ــد معرفــی شــخصیت های دینــی، ب شناســاندن عظمــت خداســت. راه دیگــر می توان
ــردن  ــرای عالقه مند ک ــد ب ــن روش باش ــاید بهتری ــم ش ــن مه ــه ای ــد ک ــودکان باش ک
ــه  ــا ب ــدان م ــه فرزن ــود ک ــبب می ش ــز س ــا و نی ــکار آن ه ــه راه و روش و اف ــودکان ب ک
تدریــج بــه ســخنان و اعمــال و دســتورهای آن هــا بیشــتر توجــه کننــد. کــه ایــن همــان 

مقصــود نهایــی ماســت.
ــارۀ پیشــینۀ ادبیــات  در تمــام کتاب هــای تئــوری ادبیــات کــودک آن جــا کــه درب
مذهبــی صحبــت شــده، نــام کتــاب یــادگاری بــرای کــودکان به عنــوان اولیــن کتــاب 
ــر  ــتۀ «علی اکب ــودکان نوش ــات ک ــاب ادبی ــه در کت ــت، ازجمل ــودکان آمده اس ــرای ک ب

شــعاری نژاد».
ــد  ــه رش ــورهای رو ب ــودکان در کش ــات ک ــی ادبی ــاب ارزیاب ــکی» در کت «آن پلووس
ــی  ــوع اصل ــه ن ــه س ــودکان را ب ــای ک ــور»، کتاب ه ــر فرهمندپ ــر امی ــۀ «دکت ترجم
ــت.  ــی اس ــی و اجتماع ــی، اخالق ــای دین ــوع اول آن جزوه ه ــه ن ــد ک ــیم می کن تقس
ــودکان  ــرادی ک ــوزش انف ــرای آم ــتند و ب ــاب هس ــوع کت ــن ن ــا قدیمی تری ــن جزوه ه ای
ــان  ــا مربی ــی ی ــران دین ــی، رهب ــوزگاران خصوص ــن و آم ــدند. والدی ــتفاده می ش اس
اجتماعــی ایــن جزوه هــا را بــه کــودک درس می دادنــد و هنــوز هــم در جوامعــی کــه 
ــز  ــی نی ــد. گاه ــرد، رایج ان ــام می گی ــه انج ــط خان ــی در محی ــی و اخالق ــوزش دین آم
ــد.  ــه می کنن ــرگرم کننده تهی ــدودی س ــا ح ــا را ت ــودکان، آن ه ــۀ ک ــب عالق ــرای جل ب
در ترجمــۀ ایــن کتــاب توســط «علــی شــکویی» نیــز همیــن مطالــب درج شده اســت.
ــواع ادبیــات کــودک و نوجــوان  از دیگــر کتاب هایــی کــه کتاب هــای دینــی را از ان
ــا  ــا و جنبه ه ــان: ویژگی ه ــودکان و نوجوان ــات ک ــه ادبی ــوان ب ــد، می ت محســوب کرده ان
نوشــتۀ «بنفشــه حجــازی» اشــاره کــرد. از نظــر او کتاب هــای دینــی به دلیــل موضــوع، 
ــاص،  ــت خ ــل اهمی ــی به دلی ــتند ول ــودکان هس ــات ک ــواع ادبی ــیم بندی در ان قابل تقس

ــوند. ــه آورده می ش ــی جداگان ــب در مبحث ــه کت این گون
ــکی و  ــتۀ آن پلووس ــی نوش ــای قصه گوی ــاب دنی ــی در کت ــی مذهب ــخ قصه گوی تاری
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اقلِّ عنایت

ترجمــۀ «ابراهیــم اقلیــدی» موردتوجــه قــرار گرفته اســت. از نــگاه پلووســکی قصه گویــی 
ــمی  ــا نیمه رس ــمی ی ــران رس ــات و رهب ــه مقام ــت ک ــی اس ــه قصه گوی ــی آن گون مذهب
یــک گــروه مذهبــی به جــای قوانیــن، داســتان ها را بــرای تشــریح و ترویــج مذهبشــان 
بــه کار می برنــد. شــایان ذکــر اســت کــه ایــن نــوع قصه گویــی دســت کم چنــد عنصــر 
ــر و  ــنوندگان را متحی ــا ش ــرد ت ــاری می گی ــت به ی ــرگرم کننده اس ــب و س ــه جال را ک

ــد. ــب کن ــان جل توجه ش
ایــن نویســنده در بخــش دیگــری از کتــاب خــود، قصه گویــی مذهبــی (نــه 
ــودا و مســیحیت موردبررســی قــرار  کتاب هــای مذهبــی) را در ادیــان اســالم، یهــود، ب

ــت. داده اس
کتــاب ادبیــات کــودکان و نوجوانــان در عصــر پهلــوی نوشــتۀ «نســرین دخت عمــاد 
خراســانی» هــم بــه تاریــخ کتاب هــای دینــی بــرای کــودکان اشــاراتی دارد. وی عقیــده 
دارد قبــل از ظهــور اســالم کتاب هــای خــاص نوجوانــان ازجملــه انــدرز خســرو گواتــان 
مضمونــی دینــی داشــته اند. ایــن کتــاب مشــتمل بــر احــکام و دســتورهای اخالقــی و 
دینــی دورۀ ساســانیان و اندرزهــا و وصایــای خســروی اول پســر پادشــاه ساســانی اســت.

تحقیقــات عمــاد خراســانی  نشــان می دهــد نخســتین اثــری کــه در قــرن پنجــم 
هجری قمــری مســتقیماً متوجــه کــودکان و نوجوانــان قــرار گرفتــه اســت، قابوس نامــه 
ــین  ــیوا و دلنش ــی ش ــا زبان ــاب را ب ــن کت ــی، ای ــر المعال ــف آن عنص ــه مؤل ــد ک می باش
ــی  ــی و اجتماع ــی، تربیت ــی، اخالق ــوای دین ــا محت ــاه ب ــود گیالن ش ــد خ ــرای فرزن ب

نگاشته اســت.
ــن نوشــته ها، داســتان های  ــن نویســنده معتقــد اســت در دورۀ اســالمی رایج تری ای
ــه  ــد اســالمی، ب ــان عربــی و تأثیــر عظیــم عقای ــد کــه به علــت رواج زب مذهبــی بوده ان

ــان نوشــته شــده اند. ایــن زب
میــان کتاب هــای تئــوری آنچــه بیــش از همــه دربــارۀ کتاب هــای مذهبــی 
کــودکان به چشــم می خــورد، تعریــف آن هاســت. ازجملــه در کتــاب ادبیــات کــودکان 
کــه شــخصی به نــام «آرمیــون» نوشته اســت، کــه در ایــن میــان افســانه های فلســفی و 
دینــی تعریــف شــده اســت. از نظــر آرمیــون بشــر هــرگاه از توجیــه منطقــی رویدادهــا 
عاجــز مانده اســت دســت  بــه  دامــان عوامــل غیرطبیعــی شده اســت، به عنــوان مثــال او 
حضــورت فرشــتگان را در ایــن امــر منشــأ اثــر می دانســت به طــوری کــه مثــًال وقتــی 
ــتۀ  ــات فرش ــی را از اقدام ــت، یک ــالی را نمی دانس ــا خشک س ــاران ی ــدن ب ــت باری عل
رحمــت و دیگــری را نتیجــۀ رفتــار دیــوی بدسرشــت می پنداشــت. همچنیــن صــدای 
رعــد و درخشــش بــرق را از اثــرات جنــگ میــان ایــن دو دانســته و افســانه های بســیاری 
ــرای خــود ســاخته اســت. به اعتقــاد او افســانه ها هســتند کــه  ــه همیــن ترتیــب ب را ب
ــان  ــاطیر جه ــه اس ــد و این گون ــود گرفته ان ــی به خ ــگ دین ــوارد رن ــیاری از م در بس
ــتان،  ــی داس ــان اصل ــه قهرمان ــاطیری ک ــانه های اس ــًال در افس ــد. مث ــود آمده ان به وج
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ــی  ــد، ول ــوق طبیعی ان ــدرت ماف ــان دارای ق ــن خدای ــد ای ــتند. هرچن ــان هس خدای
ــد دارا باشــند کــه وجــود احساســات  ــز می توانن ــات انســانی را نی بســیاری از خصوصی
ــن  ــدن را از دســته  ویژگی هــای انســانی ای انســانی از قبیــل عشــق، حســادت و جنگی
خدایــان برمی شــمارد. کــه از معروف تریــن ایــن افســانه ها، افســانه های خدایــان 
ــه  ــد. او مطالعــۀ این گون ــی و رومــی هســتند کــه تأثیــر بســیاری در ادبیــات دارن یونان
ــه  ــت ک ــد اس ــا معتق ــد ام ــه نمی کن ــودکان توصی ــه ک ــه ب ــتان ها را به هیچ وج داس
خوانــدن ایــن قبیــل افســانه ها معمــوالً در ســنین آخــر دبســتان کــه کــودک مبانــی 
ابتدایــی علــوم و عقایــد مذهبــی خویــش را به دســت مــی آورد،  لذت بخــش و آموزنــده 
ــه  ــز  ادام ــی نی ــنین جوان ــا س ــب ت ــرای او  اغل ــدی ب ــن عالقه من ــه ای ــود ک ــد ب خواه

خواهــد یافــت. 
جــای  علمــی  افســانه های  جدیــد،  افســانه های  در  اســت  معتقــد  آرمیــون 
افســانه های دینــی را گرفته انــد. ایــن تعریــف تقریبــاً همــان تعریفــی اســت کــه یــک 
ســال قبــل از ایــن کتــاب در گــذری در ادبیــات کــودکان درج شــده بــود. جالــب توجــه 
ــی  ــانه های دین ــف افس ــرای تعری ــوری ب ــای تئ ــیاری از کتاب ه ــه در بس ــت ک ــن اس ای
ــن  ــه ای ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک ــه کار رفته اس ــاً ب ــاال عین ــب ب ــی، مطل و مذهب
ــور» و  ــر علی پ ــتۀ «منوچه ــودکان نوش ــات ک ــا ادبی ــنایی ب ــرد: آش ــاره ک ــا اش کتاب ه
ــداران،  ــان، کتاب ــژۀ مربی ــان؛ وی ــودکان و نوجوان ــای ک ــد کتاب ه ــول نق ــط و اص ضواب

ــی». ــوی کرون ــا مرتض ــتۀ «علیرض ــران نوش ــندگان و ناش نویس
ــی و  ــای مذهب ــارۀ آموزش ه ــا درب ــان در اروپ ــودکان و نوجوان ــات ک ــاب ادبی کت
اخالقــی و نیــز برخــی از کتاب هایــی کــه بــا موضــوع مذهــب در اروپــا چــاپ شــده اند، 
کتاب هــای تعلیماتــی کــه از هــدف تربیتــی خــود فراتــر رفته انــد و ارزش هــای مذهبــی 
و اخالقــی را نیــز آمــوزش می دهنــد، بحــث کرده اســت. بــا توجــه بــه تحقیقــات او ایــن 
کتاب هــا کــه در انگلســتان horn-book یــا battle dores و در اســپانیا catones و 
در آلمــان لــوح قرائــت و در فرانســه کتــب مقدماتــی قرائــت نامیــده می شــدند، عالوه بــر 
الگوهــای خوانــدن غالبــاً یــک دعــا، یــک یــا دو پنــد و انــدرز اخالقــی را کــه به حســب 
زمینه هــای اجتماعــی، محتــوای متفاوتــی داشــتند- را عرضــه می کردنــد. ایــن کتــاب، 
کتاب هــای تعلیماتــی، برخــی از کتاب هــای تعلیمــی و آثــار ارشــادکننده و درمجمــوع 
ــی  ــر تاریخ ــه از نظ ــت ک ــرار داده اس ــی ق ــا را موردبررس ــاب در اروپ ــار کت ــیر انتش س

اطالعــات مفیــدی در اختیــار خواننــده می گــذارد.
مرتضــوی کرونــی در کتــاب ضوابــط و اصــول نقــد کتاب هــای کــودکان و 
ــی را  ــتان های دین ــران، داس ــندگان و ناش ــداران، نویس ــان، کتاب ــژۀ مربی ــان، وی نوجوان
ــه الی کتــب حدیــث و تفســیر در تاریــخ  ــه داســتان هایی اطــالق می کنــد کــه از الب ب
ــا  ــا پیشــوایان بــزرگ دیــن ی گرفتــه شــده اند و قهرمــان داســتان یکــی از پیامبــران ی

ــد. ــه باش ــی از صحاب یک
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از نــگاه او کتاب هــای دینــی، کتاب هایــی هســتند کــه بــا تکیه بــر مفاهیــم 
ــی در  ــای تربیت ــرورش ارزش ه ــاد و پ ــه ایج ــمانی ب ــان آس ــی ادی ــادی و اخالق اعتق
کــودکان و نوجوانــان می پردازنــد و هــدف آن هــا عبــارت اســت از: آشناســاختن کــودکان 
و نوجوانــان بــا اصــول اعتقــادی دیــن اســالم (اصــول عقایــد) و آشــناکردن ایشــان بــا 
ــالق  ــالمی (اخ ــن اس ــا موازی ــق ب ــب و منط ــث از مکت ــی منبع ــکات روان ــات و مل صف
ــه آنچــه بایــد به وســیلۀ اعضــا و  ــان ب اســالمی) و نیــز آشناســاختن کــودکان و نوجوان

جــوارح خــود انجــام دهنــد (احــکام).
ــد  ــی  معتق ــای مذهب ــارۀ قصه ه ــد... درب ــا بع ــاب و ام ــار» در کت ــا سرش «محمدرض
اســت محکم تریــن دلیــل بــر ریشــه داربودن عالقــۀ انســان ها بــه قصــه، کتــاب 
ــده، در آن  ــا و آموزن ــرآن مجیــد اســت کــه ده هــا قصــه و تمثیــل زیب ــا، ق آســمانی م
ــوان گفــت بخــش اعظــم کتــب آســمانی را قصــص  به چشــم می خــورد. چراکــه  می ت
ــا در ســخنان  و تمثیل هــا تشــکیل می دهنــد کثــرت وجــود تمثیل هــای جالــب و زیب

پیامبــران گرامــی اســالم(ص) و ائمــۀ معصومیــن(ع) نیــز مؤیــد آن اســت.
ــد  ــط و قواع ــا آن ضواب ــود ب ــه می ش ــت ک ــی اس ــن زبان ــتان، بهتری ــر او  داس از نظ
ــان آموخــت، و ایــن همــان  ــه کــودکان و نوجوان و شــیوۀ زندگــی درســت و الهــی را ب
کاری اســت کــه خداونــد در قــرآن کرده اســت.  قصــص بســیار کــه بــرای نشــان دادن 
نتیجــۀ عفــت و پاکدامنــی، قصه هــای یوســف و مریــم، را نقــل کــرده و مثــًال داســتان 
اصحــاب اخــدود در نشــان دادن مقاومــت بــر اثــر شــکنجه ها و داســتان اصحــاب کهــف 
بــرای بیــان هجــرت از محیــط ناســالم و پناه بــردن بــه خــدا و پایــان کار نیکــوکاران و 

بــدکاران، آمــده  اســت.» 
رهگــذر در کتــاب به بیانــی دیگــر، ادبیــات کــودک را عبــارت از کلیــۀ تالش هــای 
ــه»  ــوی «ریش ــودک به س ــت ک ــرای هدای ــب کالم، ب ــه در قال ــد ک ــه ای می دان هنرمندان
(به مفهــوم قرآنــی آن) بــا زبــان و شــیوه ای مناســب و درخــور فهــم او صــورت گرفتــه 

ــرد. ــا می گی ی
ایــن نویســنده در کتــاب به بیانــی دیگــر اذعــان مــی دارد، هــر اثــری کــه به شــیوه ای 
«مؤثــر و جــذاب و قابل فهــم» کالم را به خدمــت گرفته اســت تــا در قالب هــای مختلــف 
شــعر، قصــه و ...کــودکان را به ســوی تعالــی و تقــرب بــه خــدا ســوق دهــد و از گمراهــی 

و نکبــت برهانــد، ادبیــات اســالمی کودکان اســت.
«بهمــن رازانــی» در کتــاب پژوهشــی در زمینــۀ ادبیــات کــودکان، تعریــف جالبــی 
از افســانه های مذهبــی یــا نیمه مذهبــی دارد. به اعتقــاد او از آن جــا کــه ادبیــات 
ــال ها  ــال ها و س ــی س ــدگان ط ــاً نقل کنن ــده ، غالب ــل می ش ــینه نق ــته سینه به س نانوش
بــه اســتخوان بندی اصلــی، مطالــب و مســائل تــازه ای را افزوده انــد و ایــن اســت کــه گاه 
در افســانه ای یکــی از شــخصیت های کهــن تاریــخ را در لــوای رایــت اســالم می بینیــم. 
از نظــر او افســانه های نیمه مذهبــی درحقیقــت افســانه های کهنــی هســتند کــه بعدهــا 

اقلِّ عنایت
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نقد ادبیات دینى

به ضــرورت زمــان رنــگ مذهــب بــه آن هــا داده شده اســت. لکــن افســانه های مذهبــی 
ــدی  ــدف واح ــتوارند و از ه ــی اس ــای دین ــای معیاره ــق برمبن ــکلی دقی ــاً به ش غالب
ــوده  ــیر آل ــن س ــانه ها در ای ــل افس ــن قبی ــاره ای از ای ــفانه پ ــه متأس ــروی می کنندک پی
ــا  ــاب آن ه ــگام انتخ ــژه ای را هن ــر وی ــه دقت نظ ــت ک ــی شده اس ــات پندارهای ــه خراف ب

ــد.  ــاب می کن ایج
ــای  ــان قصه ه ــودکان و نوجوان ــات ک ــاب ادبی ــز در کت ــت» نی ــی رحماندوس «مصطف
ــت و  ــی دانسته اس ــانی و آموزش ــی و انس ــالمی، اخالق ــای اس ــت را قصه ه ــوب و مثب خ

ــد. ــی می کن ــد، معرف ــته باش ــی داش ــتوانۀ اله ــه پش ــه ای ک ــالمی را قص ــای اس قصه ه
عالوه بــر تعاریفــی کــه دربــارۀ ادبیــات مذهبــی کــودکان و نوجوانــان در کتاب هــای 
تئــوری نوشــته شده اســت، برخــی از آن هــا معیارهــا و ویژگی هــای ایــن نــوع ادبــی را 
نیــز برشــمرده اند. ازجملــه کتــاب مرتضــوی کرونــی کــه قبــًال ذکــر آن رفــت، فوایــد 
ــان ارضــای  ــرای داســتان های مذهبــی مرتبــط دانسته اســت کــه از آن می ــادی را ب زی
ــوزی و  ــری، پندآم ــتان، عبرت گی ــه و داس ــه قص ــان ها ب ــل انس ــزۀ تمای ــح غری صحی

ــرد. ــام ب ــوان ن ــر دل هــا و افــکار را می ت تنوی
کرونــی داســتان های دینــی و قصه هــای پیامبــران را شــیرین توصیــف کرده اســت 
و آن هــا را کلیــدی بــرای درک ادب فارســی و آشناشــدن بــا تعابیــر، اشــاره ها، کنایه هــا 
و مثل هــای آن می دانــد و خوانــدن آن هــا را بــرای کــودکان «هــم فــال و هــم تماشــا» 

ــد. ــی می کن ارزیاب
ــان،  ایــن نویســنده در کتــاب ضوابــط و اصــول نقــد کتاب هــای کــودکان و نوجوان
مالک هــای ارزشــیابی محتــوای کتاب هــای مذهبــی را توضیــح داده اســت. نکتــه ای کــه 
در کتاب هــای دیگــر بــه آن کمتــر توجــه شــده ، ایــن اســت کــه ذکــر منابــع و ماخــذ را 
بــرای ســال های آخــر دبســتان و نوجوانــان ضــروری دانســته و تأکیــد کرده اســت کــه 
نویســنده در نوشــتن داســتان های دینــی بایــد از ایجــاد صحنه هــای خیالــی و تصنعــی 
بپرهیــزد و مطالــب را ســازنده و شــوق انگیز بیــان کنــد. در ادامــه کرونــی چنــد قصــۀ 

قرآنــی را موردبحــث قــرار داده اســت.
ــان  از دیگــر کتاب هایــی کــه معیارهــا و ویژگی هــای کتاب هــای کــودکان و نوجوان
ــودکان و  ــات ک ــا ادبی ــنایی ب ــاب آش ــح داده، کت ــب توضی ــن و مذه ــاس دی را براس
نوجوانــان و معیارهــای نقــد و بررســی کتــاب نوشــتۀ «خســرو آقایــاری» اســت کــه 23 

ــت: ــاب برشمرده اس ــرای کت ــر را ب ــالک زی ــا م ــی ی ویژگ
«1. ادبیات کودکان و نوجوانان باید بیان کنندۀ نظام ارزشی باشد.

ــتی و  ــان هس ــود را در جه ــان خ ــد مخاطب ــان بای ــودکان و نوجوان ــات ک 2. ادبی
ــر آن آشــنا ســازد. موجــودات مختلــف و پدیده هــای جهــان هســتی و نظــام حاکــم ب

ــدۀ  ــا خالــق و پدیدآورن ــان بایــد مخاطبــان خــود را ب 3. ادبیــات کــودکان و نوجوان
ــازد. ــنا س ــان آش ــای جه پدیده ه
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ــرار  ــی ق ــای هدایت ــور برنامه ریزی ه ــن مح ــۀ مهم تری ــد به مثاب ــه اهللا بای ــکا ب 4. ات
گیــرد.

ــا و  ــردن نیازه ــی و خدایی ک ــوی تعال ــان به س ــای انس ــطح نیازه ــردن س 5. باالب
ــت. ــان اس ــودکان و نوجوان ــات ک ــف ادبی ــان از وظای ــته های انس خواس

ــت  ــد و در جه ــرت باش ــرو فط ــع و پی ــد تاب ــان بای ــودکان و نوجوان ــات ک 6. ادبی
ــردارد. ــان گام ب ــی انس ــرت اله ــداری فط بی

ــزرگ  ــد ب ــردم را خداون ــگاه م ــا پناه ــد تنه ــان بای ــودکان و نوجوان ــات ک 7. ادبی
ــد. ــی کن معرف

8. ادبیــات کــودکان و نوجوانــان نبایــد خلقــت جهــان هســتی، پدیده هــای موجــود 
در آن و حیــات انســان را پــوچ و عبــث نشــان دهــد.

9. ادبیــات کــودکان و نوجوانــان نبایــد تنهــا منبــع شــناخت و کشــف حقایــق را علم 
(علــوم تجربــی) معرفــی کنــد. همچنیــن ابــزار شــناخت را تنهــا منحصــر بــه عوامــل و 

حــواس ظاهــری ندانــد.
ــد و  ــا نه ــن دنی ــر ای ــاس را ب ــل و اس ــد اص ــان نبای ــودکان و نوجوان ــات ک 10. ادبی

ــود. ــر ش ــرای دیگ ــی س ــت و فراموش ــب غفل موج
11. ادبیــات دینــی کــودکان و نوجوانــان نبایــد مــروج و تابــع بــدون منطــق نیــاکان، 

ــد. ــا و... باش ــخصیت ها، فرهنگ ه ش
ــدن  ــردن و کوبی ــه ردک ــک ب ــا تمس ــد ب ــان نبای ــودکان و نوجوان ــات ک 12. ادبی

ــود. ــادی ش ــق غیرم ــران و حقای ــزات پیامب ــر معج ــام، منک ــات و اوه خراف
13. ادبیــات کــودکان و نوجوانــان، مســتقیم یــا غیرمســتقیم یــا بــا کنایــه، نســبت 

بــه معــاد ایجــاد شــک نکنــد.
ــت  ــتقیم، خلق ــا غیرمس ــتقیم ی ــور مس ــان، به ط ــودکان و نوجوان ــات ک 14. ادبی
جهــان هســتی را ناشــی از حادثــه معرفــی نکنــد و زمینــۀ ذهنــی آن را فراهــم نســازد.
ــاد،  ــه پدیده هــای طبیعــی همچــون آفتــاب، ب ــان ب 15. ادبیــات کــودکان و نوجوان

طوفــان و... نقــش الوهیــت ندهــد.
16. در دورۀ کودکــی و نوجوانــی، کتــاب بایــد مخاطــب را بــا چهــرۀ رحمــت خداوند 

ــازد. آشنا س
ــذاب  ــای ع ــان را از جلوه ه ــد مخاطب ــاب بای ــی، کت ــی و نوجوان 17. در دورۀ کودک

دوزخ و قهــر خــدا بترســاند.
18. ادبیــات کــودکان و نوجوانــان وظیفــه دارد بــا به نمایش گــذاردن فرهنــگ 

ــد. ــت کن ــی هدای ــتقالل فرهنگ ــوی اس ــود را به س ــان خ ــالمی، مخاطب اس
ــرد.  ــتفاده ک ــی اس ــیله و راه ــر وس ــوان از ه ــدف، نمی ت ــه ه ــیدن ب ــرای رس 19. ب
ادبیــات کــودکان و نوجوانــان مبّیــن شــعار هــدف وســیله را توجیــه می کنــد، نباشــد.
ــده  ــان موجــودات دی ــی کــه می ــر اســت. تفاوت های ــزرگ خی ــد ب 20. فعــل خداون

اقلِّ عنایت
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نقد ادبیات دینى

می شــود ناشــی از نظــام احســن آفرینــش الهــی اســت کــه خداونــد براســاس مشــیت 
ــی  ــش بامعن ــای خوی ــودات، در ج ــا و موج ــک از پدیده ه ــت. هری ــا نهاده اس ــود بن خ
و زیباســت. ادبیــات کــودکان، تفــاوت بیــن پدیده هــا و موجــودات، نارســایی های 

ــدی معرفــی نکنــد. اجتماعــی، فقــر و... را خــالف عدالــت خداون
21. ادبیــات کــودکان و نوجوانــان نبایــد دربــارۀ خرافــات و تئوری هــای اثبات نشــده 

بــا جــزم و یقیــن اظهارنظــر کنــد.
22. ادبیــات کــودکان و نوجوانــان بایــد بیان کننــدۀ ایــن معیــار باشــد کــه 
ــی و  ــیلۀ کمال یاب ــای آن وس ــع از نعمت ه ــادی و تمت ــات م ــف حی ــای مختل جلوه ه

ــدف. ــه ه ــت، ن ــد اس رش
ــد اســت.  23. موفقیــت همــۀ کارهــا و فعالیت هــای انســان کســب رضایــت خداون
ــی  ــر معرف ــت ظاه ــت را شکس ــت و شکس ــار موفقی ــان معی ــودکان و نوجوان ــات ک ادبی

نکنــد.» 
ــاب  ــمرده اند، کت ــی را برش ــای دین ــای کتاب ه ــه معیاره ــی ک ــر کتاب های از دیگ
ادبیــات کــودکان و نوجوانــان: ویژگی هــا و جنبه هــا اســت کــه بخشــی را بــه کتاب هــای 
دینــی اختصــاص داده و مالک هــای ارزشــیابی کتاب هــای دینــی را به لحــاظ محتــوا و 
ــا کمــی اختــالف در کتاب هــای دیگــر تکــرار شــده  تصاویــر بررســی کرده اســت کــه ب
ــت  ــارۀ کیفی ــنده درب ــت. نویس ــاب آورده شده اس ــن کت ــف در ای ــن تعری ــا کامل تری ام

ــوارد را ذکــر می کنــد: ــوای کتاب هــای دینــی ایــن م محت
- در ارائۀ اندیشۀ دینی صداقت داشته باشد.

ــه ادیــان و افــکار دیگــران باشــد و  - در جهــت ایجــاد تفاهــم و احتــرام متقابــل ب
ــود. ــر نش ــان ها از یکدیگ ــی انس ــرت و جدای ــاد نف ــث ایج باع

- پیام های انسان ساز ادیان را منعکس کند.
- راه را برای تفکر بیشتر و قانع شدن باز بگذارد.

- تکیه بر منابع و اسناد معتبر داشته باشد.
چنان چه کتاب یا اثر در زمینۀ شناخت قرآن کریم است:

ــتفاده  ــی اس ــات قرآن ــۀ آی ــتان از ترجم ــال های اول دبس ــودکان س ــارۀ ک ــف) درب ال
ــان، ذکــر ســوره و شــمارۀ آیــه و  شــود، ولــی بــرای ســال های آخــر دبســتان و نوجوان

آوردن آیــات ضــروری اســت.
ب) نویسنده، قرآن را خوب بشناسد و به تفاسیر معتبر مسلط باشد.

ــت و  ــی، دق ــی و اجتماع ــائل علم ــا مس ــرآن ب ــائل ق ــق مس ــنده در تطبی ج) نویس
ــد. ــن کن ــده را تضمی ــکات مطرح ش ــک ن ــت یکای صح

ــر در  ــزد، مگ ــوام بپرهی ــان ع ــج در می ــی رای ــای خراف ــۀ جنبه ه ــرح کلی د) از ط
ــد. ــادی باش ــا انتق ــه آن ه ــبت ب ــرش نس ــه نگ ــواردی ک م

هــ ) چنان چــه کتــاب در زمینــۀ بخشــی از زندگــی یــا حادثــه ای در زندگــی بــزرگان 



350157

۱۶   ،  
ــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶ 

دیــن اســت (مثــل هجــرت)، نویســنده از ایجــاد صحنه هــای خیالــی و تصنعــی بپرهیزد.
ــر  ــه اســالم را درب ــوط ب ــع و مکان هــای تاریخــی مرب ــی کــه وقای ــارۀ کتاب های درب

ــزوات): ــد غ ــرد (مانن می گی
الــف) بــه آن دســته از واقعیت هــای تاریخــی کــه بــا نیازهــا و تجربه هــای کــودکان 

ــردازد. منطبق اســت، بپ
ــول  ــده و قابل قب ــب درســت، زن ــز شــود. مطال ــی پرهی ــات جدول ب) از دادن اطالع

ــه شــود و به طریقــی کــه انگیــزه و نتایــج حاصلــه از واقعــه روشــن باشــد. ارائ
اگر کتاب دربارۀ سخنان بزرگان اسالم است:

الف) گفتارهایی انتخاب شود که قابل درک برای گروه سنی موردنظر باشد.
ب) مطالب، برانگیزاننده، سازنده و شوق انگیز باشد.

دربارۀ اطالعات زیربنایی و بنیادی دینی:
الف) تکیه بر منابعی باشد که در هر مذهبی موردوثوق است.

ــودداری  ــوارد خ ــۀ م ــردی در هم ــرات ف ــۀ نظ ــخصی و ارائ ــری ش ب) از جبهه گی
شــود.

دربارۀ قصص قرآن:
ــیار  ــی آن بس ــل قرآن ــه اص ــه ب ــد ک ــان باش ــی چن ــی و ساده نویس ــف) بازنویس ال

ــد. ــک باش نزدی
ب) از هرگونه اطالۀ کالم بپرهیزد تا پیام و هدف، تحت الشعاع قرار نگیرد.

حجــازی در کتــاب خــود بــه کیفیــت تصویرهــا در کتاب هــای دینــی، توجــه نشــان 
داده اســت و عقیــده دارد در تصویرهــا بایــد از جنبه هــای تخیلــی پرهیــز شــود.

وی انــواع کتاب هــای دینــی را بــه داســتان و غیرداســتان، سرگذشــت نامه ها، 
تقســیم بندی  مرجــع  و  کلیــات  نمایش نامــه،  شــعر،  ســرگرمی،  قصــار،  کلمــات 

کرده اســت و دربــارۀ هریــک توضیــح می دهــد.
ــه  ــت ک ــف کرده اس ــی تعری ــرگرمی را کتاب های ــازی و س ــای ب ــازی کتاب ه حج
ــر کننــد. امــا  ضمــن ارائــۀ راه هــای ســازنده، اوقــات فراغــت کــودکان و نوجوانــان را پُ

ــم. ــه شــده باشــند، نداری ــن صــورت تهی ــه ای ــوز کتاب هــای مذهبــی کــه ب هن
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه حجــازی در تعریــف کتاب هــای غیرداســتانی 
ــودک و  ــاندن ک ــا رس ــه کتاب ه ــدف از این گون ــه ه ــت ک ــر اس ــن نقطه نظ دارای ای
نوجــوان بــه شــناختی علمــی از خــود و جهــان پیرامــون  اســت  کــه ایــن امــر می توانــد 
ــائل او  ــل مس ــه و تحلی ــد و در تجزی ــن کن ــرای او روش ــی را ب ــت و معلول ــط عل رواب
را یــاری می کنــد. از نــگاه او کتاب هــای علمــی از انــواع کتاب هــای غیرداســتانی 
ــای  ــناخت پدیده ه ــی، ش ــی، گیاه شناس ــه جانورشناس ــر ب ــد ناظ ــه می توان ــت ک اس
طبیعــی و غیــره باشــد کــه در ایــن زمینــه پدیدآورنــدگان کتاب هــای دینــی برمبنــای 
ــی  ــته اند کتاب های ــم توانس ــالم و عل ــۀ اس ــه مقول ــتناد ب ــا اس ــا ب ــرآن ی ــای ق دیدگاه ه

اقلِّ عنایت
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را نظیــر مجموعه هــای خــدا و اختراعــات از دیــدگاه علــم و قــرآن (زیرنظــر عبدالکریــم 
بــی آزار شــیرازی)، قــرآن و طبیعــت (بــی آزار شــیرازی) و ... تدویــن و عرضــه کننــد. 

ــده  ــته ش ــودکان نوش ــۀ ک ــای موردعالق ــخصات کتاب ه ــا، مش ــی از کتاب ه در برخ
ــت. ــدی شده اس ــودکان جدول بن ــنجی از ک ــورت نظرس و به ص

کتــاب ادبیــات کــودکان نوشــتۀ «علی اکبــر شــعاری نژاد»، کتــاب موردعالقــۀ 
ــه واقع بینــی و پذیرفتــن  کــودکان ایرانــی را کتابــی معرفــی می کنــد کــه کــودک را ب
ــه در  ــود ک ــد ش ــودک معتق ــه ک ــوری ک ــد به ط ــادت ده ــزد و ع ــور برانگی ــاالت ام مح
آفرینــش و عالــم حکمتــی وجــود داشــته و قانون هــای مهمــی بــر آن دو حاکم انــد کــه 

شــناخت و کاربــرد آن هــا شــرط الزم موفقیــت اســت.
مشــخصاتی کــه شــعاری نژاد بــرای کتــاب موردعالقــۀ کــودکان برشمرده اســت، در 

ــده اند. ــرده ش ــام ب ــوب ن ــاِب خ ــای کت ــوان مالک ه ــر به عن ــای دیگ کتاب ه
از دیگــر کتاب هایــی کــه در ایــن زمینــه صحبــت کرده انــد، کتــاب ســخنی دربــارۀ 
ــت  ــد اس ــت. وی معتق ــی» اس ــود حکیم ــتۀ «محم ــان نوش ــودکان و نوجوان ــات ک ادبی
ــد  ــالمی بای ــندگان اس ــت و نویس ــهود اس ــی مش ــی به خوب ــای مذهب ــود کتاب ه کمب
ــه  ــده دارد ک ــن عقی ــنده همچنی ــن نویس ــد. ای ــود آورن ــاری به وج ــه، آث ــن زمین در ای
ــاب  ــر کت ــه نش ــر ب ــای زی ــد و در زمینه ه ــان را درک کنن ــاز زم ــد نی ــندگان بای نویس
بپردازنــد: ادیــان الهــی، داســتان های قــرآن، داســتان زندگــی پیامبــر اســالم، داســتان 
ــمندان  ــی دانش ــیعه و زندگ ــازان ش ــی جانب ــتان هایی از زندگ ــه، داس ــی صحاب زندگ

شــیعه.
ــه  ــه ب ــت ک ــن نیس ــرآن در ای ــتان های ق ــای داس ــد: «ویژگی ه ــی می نویس حکیم
ــا آیــات محکــم بــه  توصیــف وقایــع جزیــی و شــرح و بســط آن هــا می پــردازد بلکــه ب
مهم تریــن وقایــع و تحلیــل آن هــا می پــردازد و اگــر در بعضــی از داســتان ها جزییاتــی 
ــا.» ــۀ زمان ه ــرای هم ــت ب ــی اس ــی کل ــت دادن قانون ــرای به دس ــد، ب ــریح می کن را تش

ــی  ــد و بررس ــه نق ــوری، ب ــای تئ ــیاری از کتاب ه ــه بس ــت ک ــح اس ــه توضی الزم ب
کتاب هــای مذهبــی یــا داســتان های قــرآن پرداخته انــد. ازجملــه کتــاب بیســت ســال 
ــال 1341  ــودک از س ــاب ک ــورای کت ــای ش ــداف و فعالیت ه ــدوکاو در اه ــالش (کن ت
تــا 1361) نوشــتۀ «محمــد دیــدار» کــه بخش هایــی را بــه ایــن موضوعــات اختصــاص 
ــی و  ــادر ابراهیم ــالم، ن ــی و اس ــادر ابراهیم ــب، ن ــی و مذه ــادر ابراهیم ــت: ن داده اس
ــرح  ــث، ط ــی حدی ــا و نف ــار، دع ــتاخیز، انتظ ــئلۀ روح، رس ــرآن، مس ــا ق ــار ب ــدا، رفت خ

ــی. ــی و مذهب ــخصیت های منف ش
رضــا رهگــذر نیــز در کتــاب نقــد آثــار «صمــد بهرنگــی» بــا عنــوان صمــد بهرنگــی 
آن گونــه کــه بــود ســیر جهان بینــی و تفکــر بهرنگــی را تحت عنــوان بهرنگــی و مذهــب 
و برخــورد وی را بــا مذهــب در آثــارش موردبررســی قــرار داده اســت. همیــن نویســنده 
در کتــاب زندگــی و آثــار مهــدی آذریــزدی رویکــرد مثبــت خــود را نســبت بــه آثــار 
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مذهبــی آذریــزدی بیــان کــرده و گاه از زبــان خــود وی علــت نوشــتن آن آثــار را نقــل 
کرده اســت.

به طــور کلــی در کتاب هــای تئــوری ادبیــات کــودکان و نوجوانــان آنچــه کــه بیــش 
ــوع  ــن ن ــف ای ــورد، تعری ــم می خ ــودکان به چش ــی ک ــات مذهب ــارۀ ادبی ــه درب از هم
ــا بیشــتر ایــن تعاریــف  ادبیــات و مالک هــای ارزشــیابی کتاب هــای مذهبــی اســت ام
ســطحی بــوده و ادبیــات مذهبــی کــودکان را ریشــه ای بررســی نکرده انــد و نیــز دربــارۀ 
ــود  ــی وج ــار دقیق ــز آم ــا نی ــرات آن ه ــته ها و نظ ــن نوش ــدگان ای ــداد مطالعه کنن تع

نــدارد.
در بیشــتر ایــن کتاب هــا گفتــه شده اســت کــه داســتان های مذهبــی میــان تــودۀ 
مــردم و کــودکان مؤثــر بوده انــد امــا کمتــر نویســنده ای علــل و چگونگــی ایــن تأثیــر 

ــت. ــی کرده اس را بررس
امیــد اســت در آینــده کتابــی به طــور مشــخص ادبیــات مذهبــی، تأثیــر آن و ســیر 
انتشــار کتاب هــای مذهبــی در ایــران را موردبررســی قــرار دهــد، مشــابه آنچــه «دنیــز 
اســکارپت» در کتــاب ادبیــات کــودکان در اروپــا دربــارۀ رونــد انتشــار کتــاب در اروپــا 

بحــث آورده اســت.
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